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SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG TIL REORGANISERING AV
SKATTEETATEN - HØRING

FYLKESVARAORDFØRERS INNSTILLING:

Når Skatteetaten skal omorganiseres har Regjeringa en sjelden god anledning til å ta
distriktspolitiske hensyn. Fylkesutvalget mener at :
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• IT-teknologi gjør at plassering av de fleste oppgaver er uavhengig av sted
• Regionkontoret /regionledelsen bør legges til Finnmark/Vadsø
• Finnmark / Vadsø har arbeidet med kompetanseheving innenfor etaten gjennom flere år

Dette gjør at Finnmark er kvalifisert til å utføre nye oppgaver - både landsdekkende
tjenester og andre oppgaver

• Fylkesutvalget forlanger at Finnmark blir tilført flere arbeidsoppgaver nye arbeidsplasser
som et resultat av reformen og utflytting av arbeidsplasser fra Oslo og Akershus

Vadsø, 11. mai 2006

Runar Sjåstad
fylkesvaraordfører

sign.



S

2

BAKGRUNN

Skattedirektoratet presenterte i desember 2005 en rapport kalt " Den nye skatteetaten- effektiv og
imøtekommende". Denne rapporten er bakgrunn for et høringsbrev fra Finansdepartementet i mars
i år. Vedlegg 1.

I høringsbrevet beskrives Finansdepartementets forventninger til gjennomgangen av skatteetaten.
Deretter gis en forkortet utgave av Skattedirektoratets vurderinger og forslag. Avslutningsvis
kommenterer departementet forhold som krever ekstra oppmerksomhet.

Saka er sendt på høring til en lang rekke instanser. Frist for å komme med uttalelser er 12. juni
2006. Høsten 2006 legger Regjeringa fram sitt forslag til omorganisering. Vedtak ventes i
budsjettvedtaket i Stortinget i desember.

BESKRIVELSE

Finansdepartementets forventninger

Under arbeidet med å omorganisere ligningsforvaltningen i 2002 - 2004, kom behovet for en
samlet gjennomgang av hele skatteetaten klart fram. I dag er etaten organisert i tre
forvaltningsnivå og har til sammen 138 enheter. Departementet ba Skattedirektoratet om å foreta
en samlet gjennomgang av hele etaten med vekt på følgende :

• Alternative organiseringer som sikrer bedre oppgaveløsning og ressursutnyttelse
• Se etaten som en helhet og vurdere roller, oppgavefordeling og saksflyt mellom nivåer og

enheter
• Vurdering av antall nivå og kontorenheter
• Geografisk fordeling av skatteetatens oppgaver vurdert i forhold til skatteyterne,

næringsstrukturen, ressursutnyttelse, kompetanse og effektivitet.

Organisasjonsmessige utfordringer

I brevet fra Finansdepartementet listes opp en rekke utfordringer som skatteetaten står overfor:

• Mange mindre kontorer med begrensede ressurser og fagmiljø
• Doble administrasjoner på fylkesnivå
• Brukeren må forholde seg til tre ulike kontortyper: fylkesskattekontor, ligningskontor og

skattefogdkontor med kommunale skatteoppkreverkontor som det fjerde
• Publikum bruker elektroniske tjenester og folk ønsker flere
• Brukeren bør få sin veileding ved alle kontorer, uavhengig av saksområde
• Elektroniske tjenester gjør oppgavene uavhengig av sted
• Store utfordringer når det gjelder svart arbeid og skattekriminalitet som krever fagmiljø

med spisskompetanse og tverrfaglighet
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Skattedirektoratets vurderinger og forslag

Nedenfor listes opp de viktigste punktene i Skattedirektoratets forslag til endringer:

• Skattedirektoratet organiseres i to nivå - Skattedirektoratet og et regionalt nivå
• Strategiske og faglige funksjoner legges til Skattedirektoratet. Enkeltsaksbehandling og

andre driftsoppgaver legges til regionalt nivå
• Hver region omfatter flere av dagens fylker
• Hver region består av mange fysiske kontorsteder som skal hete "skattekontor"
• Alle skattekontorer skal kunne ta i mot henvendelser på alle oppgaveområder
• Nåværende fylkesskattekontor, skattefogdkontor og ligningskontor i samme

fylkeshovedstad slås sammen til ett kontor
• Regionledelsen plasseres ved skattekontoret i en av fylkeshovedstadene
• Hver enkelt region utgjør en formell enhet- skattekontoret - med riksdekkende myndighet
• Riksdekkende myndighet gir mulighet for økt arbeidsdeling mellom kontorene, dvs

spesialisering av oppgaver, landsdekkende funksjoner og flytting av oppgaver mellom
regionene

• Et betydelig antall selvangivelser ( ca 400 000) flyttes fra Oslo og Akershus til Nord-
Norge og Midt-Norge. Også andre oppgaver flyttes ut fra Oslo

• Flere av etatens oppgaver samles i landsdekkende funksjoner som legges til regionene

Forslag til regioninndeling og plassering av regionledelse

Færre regionledere enn i dag gir mulighet for tettere samhandling mellom direktoratets ledelse og
regionledelsen. Ved plassering av regionledelsen har etaten i sine forslag lagt mest vekt på
plassering kommunikasjonsmessig sentralt i regionen. Det er videre lagt vekt på at regionledelsen
bør ha nærhet til viktige fagmiljø. Regionledelsen legges derfor til skattekontoret til en av
fylkeshovedstedene. De øvrige fylkeshovedstedene vil fa ansvar for spesialiserte oppgaver og
landsdekkende funksjoner.

Skattedirektoratet foreslår følgende regioninndeling og passering av regionledelsen:

Region Nord-Norge:  Finnmark, Troms og Nordland, med regionledelsen ved skattekontoret i
Tromsø

- Region Midt-Norge:  Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, med regionledelsen
ved skattekontoret i Trondheim

- Region Vestlandet:  Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, med regionledelsen ved
skattekontoret i Bergen

- Region Sør-Østlandet:  Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, med
regionledelsen ved skattekontoret i Skien

- Region Østlandet:  Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold, med regionledelsen ved
skattekontoret i Oslo



4

Forslag til endringer i klage- og nemdstrukturen

I dag har vi klagenemder på fire nivå: Ligningsnemd, Overligningsnemd, Fylkesskattenemd og
Riksskattenemd. Ny ogansiering i regioner far direkte følger for strukturen. I dag kan det ta svært
lang tid før skatteyteren får et endelig vedtak. På denne bakgrunn foreslås følgende struktur:

• Generell adgang for skattekontorene til å omgjøre egne avgjørelser
• Generell klage- og endringsadgang til en skatteklagenemd på regionnivå
• Begrenset adgang til å overprøve skatteklagenemdas avgjørelser i en landsdekkende nemd-

overprøvingsnemd

Konsekvenser  av ny  organisering

De fleste av lovene som gjelder skatteetatens ansvarsområder blir berørt, og ny organisering
krever lovendringer.

Oppgaveflytting og ny organisering gir mulighet for økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse.
En lønnsomhetsanalyse viser at omorganiseringa vil gi betydelig gode effekter både for folk og for
etaten. En ny organisering vil også gi større fokus på illojale skatteytere og på svart økonomi.
Forslaget gjør det videre mulig å utvikle gode fagmiljø og attraktive arbeidsplasser i alle deler av
landet. Flytting av oppgaver fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge vil styrke etaten
i disse landsdelene. Kompetanseutvikling er et viktig element fordi omorganisering og
omfordeling av oppgaver medfører behov for endret og høyere kompetanse.

Avsluttende  kommentarer fra Finansdepartementet

Høringsbrevet avsluttes med tre forhold som fortjener ekstra oppmerksomhet:

• Ønsket er å flytte oppgaver og ikke ansatte
• Tempo i gjennomføring av omorganiseringa skal være moderat og kontrollert ( tre år )
• Det legges avgjørende vekt på å involvere de ansatte og deres organisasjoner både i

utrednings- og gjennomføringsfasen

VURDERING

Fylkesrådmannen er enig i behovet for omorganisering. Særlig er det viktig at publikum har ett
kontor å henvende seg til. Finansdepartementet sier i høringsbrevet at IT og elektroniske tjenester
gjør at oppgavene ikke er avhengig av sted. På denne bakgrunn mener fylkesrådmannen at
iverksetting av reformen gir en enestående anledning til å desentralisere oppgaver til Finnmark.

Dagens situasjon i Skatteetaten i Finnmark

Skatteetaten i Finnmark har lenge sett at en omorganisering ville komme. På grunn av denne
erkjennelsen har Skatteetaten i fylket drevet med aktiv utvikling av de ansattes kompetanse.
Resultatet i dag er at Finnmark relativt sett er det fylket med høyest andel ansatte med høyere
utdanning. Videre er kontorene spesialisert, og resultatet er forholdsvis tunge kompetansemiljø.
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Skatteetatens politikk i Finnmark har vært å flytte oppgaver til distriktsfylkene og ikke flytte
stillinger til områder med høyt folketall. Finnmark har allerede påtatt seg landsdekkende
oppgaver. Som eksempel nevnes at Finnmark har reindriftsligninga for hele landet. I tillegg
behandler Finnmark 65 000 selvangivelser fra Oslo i tillegg til "våre egne " som er om lag 55 000.

Den foreslåtte  regioninndeling

Skattedirektoratet sier at regionledelsen skal legges til en av fylkeshovedstedene og foreslår at
regionledelsen for Nord-Norge legges til Tromsø. Faglig sett ville det ikke vært noe i veien for å
legge funksjonen til Finnmark / Vadsø. Skulle imidlertid Regjeringa ønske å spre disse kontorene
ikke bare til storbyene, ville Finnmark / Vadsø være et godt alternativ. Kommunikasjonene er
gode og IT-teknologi gjør oss uavhengig av sted.

Vi har de siste åra sett at andre landsdekkende funksjoner er lagt til Finnmark. Eksempler er
Innovasjons Norges Sentraldepot med 13 arbeidsplasser i Vadsø. I dette depotet inngår
oppbevaring av panteobligasjoner og sikkerhetsdokumenter fra hele landet. Oppgavene var
tidligere spredt på alle Innovasjon Norges kontorer, men ble for tre år siden sentralisert og lagt til
Vadsø.

Et annet eksempel finner vi i Statens vegvesen. Om lag 30 stillinger i Vadsø arbeider med
elektronisk fakturabehandling for hele organisasjonen. Dette viser igjen at Finnmark kan ta på seg
landsdekkende oppgaver.

Når det gjelder skatteetaten, bør Vadsø være et realistisk alternativ når lokaliseringssted for
regionledelsen skal velges. Kompetansemessig er Vadsø et godt alternativ dersom en politisk vil
velge å legge kontoret utenom storbyen Tromsø.

Hvilke landsdekkende oppgaver bør desentraliseres og plasseres i Finnmark?

Landsdekkende funksjoner skal løses et sted. Dette er et forslag som gagner Finnmark.

Finnmark har altså kompetanse til å ta i mot arbeidsplasser som skal flyttes fra Skattedirektoratet.
Det ligger i kortene at fylkeshovedsteder som ikke tildeles regionkontor, skal sikres andre type
oppgaver. Dette må bety at Vadsø skal sikres nye oppgaver til erstatning for oppgaver som flyttes
dersom regionkontoret legges til Tromsø.

400 000 selvangivelser skal flyttes ut fra Oslo og Akershus til Midt- og Nord-Norge. Dette betyr
flytting av 60 - 80 arbeidsplasser, og er en viktig sak for Finnmark. Ikke bare har Finnmark gått
foran og behandler allerede i dag selvangivelser fra Oslo. Finnmark har den kompetansen som
skal til.

Det sentrale personregisteret som i dag ligger i Oslo skal flyttes. Også dette er en oppgave
Finnmark kan utføre.
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FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON

Når Skatteetaten skal omorganiseres har Regjeringa en sjelden god anledning til å ta
distriktspolitiske hensyn. Fylkesrådmannen mener at :

• IT-teknologi gjør at plassering av mange oppgaver er uavhengig av sted
• Finnmark/ Vadsø må vurderes som sted for regionkontoret /regionledelsen
• Finnmark / Vadsø har i flere år arbeidet med kompetanseheving i etaten. Dette gjør at

Finnmark er godt kvalifisert til å utføre nye oppgaver - både landsdekkende oppgaver og
andre oppgaver

• Fylkesrådmannen forventer at Finnmark blir tilført nye kompetansearbeidsplasser som et
resultat av reformen

Vadsø 5.mai 2006

Tom Mikalsen
fylkesrådmann

Kari Meløy

VEDLEGG

Brev fra Finansdepartementet: Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av
skatteetate


